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Abstract 

Uppsatsen ämnar undersöka samtal i poddradio. Mediet är relativt nytt och därmed 

ganska outforskat vilket gör det intressant att undersöka hur dessa samtal är uppbyggda. 

Uppsatsen kommer närmare bestämt undersöka hur deltagarna tillsammans genom 

exemplum berättar något i poddradion och vad dessa exemplum har för funktion.  

Frågeställningarna som besvaras är ”Sker det ett samarbete mellan deltagarna när de 

framställer exemplum i samtalet? Om ja, hur går det till?” och ”Vilken funktion fyller 

exemplum i samtalet?” 

 

Materialet för undersökningen är avsnitt 28 ”De fem nycklarna för att lyckas med ditt 

företag” från En Economistas Podcast. Det är Isabella Löwengrip Spångberg och Pingis 

Hadenius som deltar i poddsamtalet. De teoretiska utgångpunkterna som legat till grund 

för undersökningen är William Labovs teori om berättelser och Harvey Sacks, Emanuel 

A Schegloff och Gail Jeffersons syn på samtal. Metoden för undersökningen är 

Conversation analysis.  

 

Resultatet visar att Isabella och Pingis använder en stöttande samtalsstil när de 

framställer exemplum till sina lyssnare. De stöttar varandras berättande genom 

uppbackningar, låter den andra tala ostört och ger respons i slutet av varje exemplum 

som visar att de varit aktiva lyssnare. Resultatet visar också att exemplumen hjälper till 

att undvika tystnad då de hela tiden för samtalet framåt. Exemplumen kan också vara ett 

knep för att skapa en identitet åt deltagarna.  

 

Nyckelord: samtalsanalys, poddsändning, poddradio, berättelser, exemplum, En 

Economistas Podcast 

 

English title: An Economista says- A conversation analysis which deals the function of 

rhetorical examples and participants ways to cooperate to produce these in podcasts 
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1. Inledning 

 

I dagens samhälle är mediekanaler något av det viktigaste som finns när vi vill förmedla 

ett budskap. Traditionella medier som används är exempelvis television, radio, film och 

tidskrifter. Men med vår ökade digitalisering har även poddradio blivit alltmer populärt 

när vi vill nå ut med ett budskap till en stor mängd människor. 2014 visade en 

undersökning att 1,5 miljoner svenskar någon gång lyssnat på poddradio. I samma 

undersökning skriver man att det är ett långsamt medium som snarare är bra för 

relations- och varumärkesbyggande än som ett snabbt säljmedium (Djerf 2014). 

Poddradio utmärks av en friare struktur jämfört med traditionell radio. Två eller flera 

personer samtalar fritt med varandra om valfria ämnen utan tidsbegränsning. Poddradio 

kan därmed upplevas mer personlig än andra kanaler (Itunes 2015). 

 

Vad är det egentligen som gör att mediet blivit så populärt? Det relativt outforskade 

mediet kommer i denna uppsats att undersökas närmare med fokus på dess personliga 

prägel, närmare bestämt hur deltagarna framställer exemplum i poddsamtalet och vad 

dessa fyller för funktion. Exemplum är latin och betyder ”exempel”, med exemplum kan 

vi klargöra och bevisa en tes genom antingen påhittade eller verkliga exempel hämtade 

från våra erfarenheter (Dahlgren 2010). De förekommande exemplumen gör att 

poddradion upplevs både personlig och spontan, men är den så spontan som vi tror eller 

finns det en plan bakom samtalet och dessa exemplum? Syftet med uppsatsen är därför 

att undersöka hur deltagarna gör när de framställer exemplum, om de samarbetar eller 

inte och vad dessa exemplum kan tänkas ha för funktion i samtalet. Ett fullständigt syfte 

med tillhörande frågeställningar finns i avsnitt 5. Syfte & Frågeställningar.  

1.1 Disposition 

Eftersom poddradio fortfarande är ett relativt nytt medium inleds uppsatsen med 

bakgrundsinformation i avsnitt 2 för att ge läsaren en tidig inblick om mediet. Därefter 

följer teori och tidigare forskning i avsnitt 3 respektive 4 för att ge läsaren ytterligare 

inblick i ämnet innan syfte och frågeställningar redovisas. Avsnitt 3 är uppdelat i två 

större delar: narrativ teori och samtalsanalys. I avsnitt 5 redovisas syfte och uppsatsens 

två frågeställningar. Sedan följer avsnitt 6 där material och transkriptionsmetod 

beskrivs. Metoden redovisas i avsnitt 7 och i avsnitt 8 följer analysen.  



2 

 

Uppsatsen avslutas i avsnitt 9 med sammanfattning och diskussion, här finns även en 

teoretisk återkoppling samt förslag på vidare forskning.  

2. Poddradio 

 

Poddradio är ett fenomen som håller på att växa sig starkare i dagens samhälle. Mediet 

fick sitt genombrott 2004 efter att termen ”podcast” publicerades i en artikel av Ben 

Hammersley för The Guardian. Det var dock Adam Curry som först kom på idén med 

att spela in material som skulle publiceras genom olika avsnitt (Ipodder, Brief History 

of Podcasting u.å.). Sveriges Radio var först ut med att producera poddradio i Sverige år 

2005. Det blev snabbt populärt och 1,3 miljoner program laddades ner till våra svenska 

datorer. Svenska språknämnden accepterade fenomenet år 2005 genom att uppmana oss 

till att använda orden: poddradio, poddsändning, podda och poddare (Helmersson u.å.).  

 

Namnet ”podcast” härstammar från Apple´s ipod, där ”cast” syftar på ”broadcasting” 

som betyder sändning på engelska. Poddradio kan i princip spelas in av vem som helst: 

personer, företag eller föreningar. Med RSS-teknik kan sedan lyssnare hämta eller 

prenumerera på sändningarna. Dessa laddas ner på en hårddisk på exempelvis en dator 

eller telefon och det går därefter att lyssna på sändningen var och när som helst 

(Helmersson u.å.). Poddradio sänds via internet och är egentligen inte särskilt 

annorlunda än de flesta andra radioprogram. Sändningarna delas upp i avsnitt och släpps 

på regelbunden basis. En del handlar om nyheter, vissa har mer komiska inslag och 

underhållning medan andra nischar sig och pratar specifikt om exempelvis historia eller 

ekonomi (Ipodder, What is podcasting? – Podcasting 101 u.å.).  

 

En amerikansk studie kom fram till att poddradio-lyssnandet bara ökar med tiden och att 

populariteten för män och kvinnor är lika oavsett kön. Samma undersökning visade att 

användarna befinner sig i åldrarna 18-44 år (Edison Research 2015). Vad som gjort 

mediet så populärt kan tänkas ligga i alla dess fördelar. Vad som framförallt lockar är 

nog att mediet är digitalt vilket gör det tillgängligt för vem som helst över hela världen 

om internettillgång finns. I och med att avsnitten inte sänds live kan du även lyssna var 

och när du vill. Annat positivt är att lyssnaren slipper kostnader eftersom produktionen 

av poddradio är relativt billig (Jham, Duraes, Strassler & Sensi 2007:278ff). 
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3. Teoretiska utgångspunkter  

 

I detta avsnitt finns en genomgång av de teoretiska utgångpunkterna som 

undersökningen grundar sig i. Uppsatsen utgår främst från William Labovs (1967) teori 

om berättelser men även Mats Erikssons (1997) och Catrin Norrbys (1998) syn på 

berättelser. Den andra delen av avsnittet rör samtalsanalys som är metoden för 

undersökningen, där beskrivs turtagning och uppbackning utifrån Harvey Sacks, 

Emanuel A Schegloff och Gail Jeffersons (1974) artikel. 

3.1 Narrativ teori 

Det finns en person som studerat berättelser lite mer omfattande än andra forskare och 

det är William Labov (1967:3ff). Labovs modell om berättandestrukturen eller som han 

själv kallar det, ”narratives” utgör grunden för nästintill alla studier inom ämnet. Genom 

att spela in vanliga människor, gamla som unga och från olika samhällsklasser har han 

fastställt vad berättandet har för egenskaper och vilka olika tekniker som används. 

Labovs grundläggande tanke är att vi genom berättelser kan återberätta en personlig 

upplevelse som inträffat. Narrativer kan inledas när någon känner sig driven att berätta 

något, ibland genom extern påverkan från andra ”Vad hände?” eller genom egen vilja 

att berätta ”Jag måste berätta vad som hände” (Labov 2006:38).  

 

En narrativ har två centrala funktioner: den referentiella och den evaluerande 

funktionen. Den ska inte bara redogöra för en händelse utan även berättas utifrån den 

kronologiska ordningen som händelserna inträffade i och den ska ha en poäng eller 

mening i den sociala kontexten den berättas i (Labov & Waletzky 1967:13).  

3.1.1 Referentiell funktion 

Labov (1967:20) betonar särskilt att en narrativ måste följa en kronologisk ordning och 

att en sekvens måste innehålla minst två yttranden som innehåller temporal junktur för 

att räknas som en berättelse. Temporal junktur innebär att satserna inte kan byta plats 

för att händelserna då hamnar i fel ordning och att den semantiska betydelsen brister. 

Labov menar att vilka två satser som helst innehållande en temporal junktur är en 

narrativ. I följande exempel finns en temporal junktur mellan satserna B och C vilket 

gör att detta räknas som en narrativ.  
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A I know a boy named Harry. 

B Another boy threw a bottle at him right in the head, 

C and he had to get seven stitches  

(Labov 1967:21).  

 

Labov (1967:21) menar också att ett påstående som: ”I shot and killed him” räknas som 

en narrativ då den innehåller temporal junktur, händelserna som skildras i meningen kan 

inte byta plats för att betydelsen blir fel. En mening utan temporal junktur kan vara: ”I 

laughed and laughed at him” för att meningens semantiska betydelse inte förändras om 

vi byter plats på satserna.  Meningar som innehåller temporal junktur kallas enligt 

Labov för ”narrativa satser”. En berättelse består dock inte bara av narrativa satser utan 

innehåller även fria och begränsade satser. Dessa rör inte själva berättelsen och påverkar 

därmed inte tidsmässig ordning eller förståelse av yttrandena (Labov & Waletzky 

1967:20f).   

3.1.2 Evaluerande funktion 

Den evaluerande funktionen innebär att berättaren på olika sätt väljer att framföra något 

som den anser intressant och värt att framföra i situationen. Detta görs genom olika 

evaluerande medel (Eriksson 1997:15). Efter att ha undersökt en mängd berättelser har 

Labov (1967) kunnat urskilja typiska drag och menar att en fullständig berättelse kan 

bestå av sex olika delar: abstrakt, orientering, handling, evaluering, upplösning och 

koda. Han menar dock att enbart fyra av dessa är obligatoriska, abstrakt och koda 

förekommer enbart i vissa narrativer och har främst funktionen att påbörja eller avsluta 

berättandet vilket gör att de inte är obligatoriska (Eriksson 1997:100). Nedan redovisas 

och beskrivs de sex olika delarna som kan ingå i en berättelse.  

 

Abstrakt (Abstract)  

Abstraktet är den första delen av berättelsen som utgör en kortare sammanfattning för 

innehållet. Funktionen är att lyssnaren ska få ledtrådar om vad berättelsen kommer att 

handla om. Abstraktet kan tolkas som en typ av intro (Eriksson 1997:100). 

 

Orientering (Orientation)  

Orienteringen ger lyssnaren information om plats, tidpunkt, personer och vilken typ av 

situation som berättelsen ägde rum i (Labov & Waletzky 1967:27). 
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Komplicerande handling (Complication or complicating action)  

Denna del utgör berättelsens centrum. Det är här själva händelserna i berättelsen 

beskrivs (Labov & Waletzky 1967:27f). 

 

Evaluering (Evaluation)  

Evalueringen handlar om hur berättaren gör för att lyssnaren ska förstå poängen med 

berättelsen och varför den är intressant att lyssna på (Labov & Waletzky 1967:28ff). 

 

Upplösning (Resolution)  

Efter evalueringen kommer upplösningen som visar när berättelsen går mot sitt slut. Det 

händer att upplösning och evaluering faller samman eftersom det ibland inte går att 

skilja dem åt (Labov & Waletzky 1967:35). 

 

Koda (Coda)  

De flesta berättare avslutar med en upplösning, men vissa lägger till något som kallas 

koda. Koda innebär att berättaren på olika sätt signalerar för lyssnaren att berättelsen är 

över. Detta kan göras genom att förbinda tiden för berättelsens handling med tidpunkten 

för berättandet (Labov & Waletzky 1967:35ff). Eriksson (1997:100) exemplifierar detta 

med ”och efter det har jag aldrig satt min fot i en gummibåt”.  

3.2 Begreppet ”berättelse”  

Utöver Labovs syn på berättelser har jag även utgått från Erikssons och Norrbys studier 

om berättelser för ett bredare perspektiv. Eriksson (1997) definierar berättelser med 

följande tre villkor: innehållsliga villkor, funktionellt villkor och interaktionellt villkor. 

Han beskriver det förstnämnda som att yttrandet måste innehålla specifika handlingar 

eller händelser som ägt rum i det förflutna i förhållande till berättartillfället. Det 

funktionella villkoret innebär att en berättelse måste ha en poäng, det vill säga att den är 

intressant och behandlar någon tes om hur världen är eller bör vara. Det sista villkoret är 

att en berättelse ska ingå i ett etablerat berättande som minst två av deltagarna är 

orienterade mot (Eriksson 1997:45ff). Eriksson utgår från Labovs teori om berättelser 

men har jämförelsevis inte med kravet att berättelsen ska innehålla temporal junktur, 

detta på grund av att han anser att det kan vara en berättelse även utan temporal junktur. 

Han beskriver det såhär:  
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”En definition som bygger på förekomsten av en temporal junktur 

framstår med tanke på utseendet hos potentiella berättelsesekvenser i 

mitt material som på samma gång för vid och för snäv”. (Eriksson 

1997:49) 

 

Han ger två tydliga exempel på varför. För det första förekommer det en mängd korta 

sekvenser som innehåller temporal junktur men som inte borde räknas till berättelser. 

För det andra utesluter den temporala junkturen de sekvenser som innehåller många av 

de andra dragen som karaktäriserar berättelser och där de andra deltagarna i samtalet är 

inställda på att det är en berättelse. Istället för att ha temporal junktur som ett krav för 

sina berättelser använder Eriksson istället begreppet ”interaktionellt villkor”. Med detta 

menar han som sagt att berättandet ska vara etablerat i samtalet (Eriksson 1997:49f).  

 

Även Norrby (1998) har sin egen definition. I sin studie använder hon inte begreppet 

”berättelse” alls för att undvika specifika och obligatoriska kriterier för materialet. Detta 

gör att allt från de tydligaste till de otydligaste exemplen från hennes korpus kunde 

undersökas. Istället tillämpar hon begreppet ”berättelsekandidat” och hennes definition 

för begreppet är följande:  

 

”En berättelsekandidat återskapar ett från talögonblicket skilt och i tid 

och rum avgränsat händelseförlopp* Händelseförloppet ger antingen 

explicit uttryck i ytstrukturen eller tolkas genom inferens”. (*Med 

händelseförlopp förstås minst två händelser som har inbördes samband 

och alltså kan tolkas som att de hör ihop, men där ingen är underordnad 

den andra). (Norrby 1998: 57ff) 

 

Utgångspunkten var alltså att utgå från så få obligatoriska krav som möjligt. Norrby 

utgår enbart från ett krav som handlar om ett händelseförlopp med minst två händelser i 

ett samband (Norrby 1998: 57ff).  

3.2.1 Kommentarer till begreppet ”berättelse”   

Ovan nämnda syner och teorier har varit till hjälp vid definitionen av exemplum i denna 

uppsats. Uppsatsen kommer inte utgå från enbart en av ovan nämnda syner eller teorier, 

den kommer utgå från en blandning av Labovs (1967) teori och Erikssons (1997) syn 

eftersom det passar materialet bäst.  
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Labov tillämpar temporal junktur medan Eriksson ersätter det med det interaktionella 

villkoret, här passar exempelvis Erikssons syn bäst för uppsatsen. Däremot passar 

övriga krav som Labov menar karaktäriserar en berättelse bra vilket gett upphov till en 

blandning.  

 

Exemplumen kommer främst granskas med samtalsanalytiska ögon som innebär att jag 

ser på samtalet som spontant uppkommet av situationen. Det går dock inte undvika att 

nämna den retoriska delen i detta. Det är nämligen i grunden ett formellt samtal där 

Isabella och Pingis kan tolkas som retoriker där de tar till strategier för att övertyga på 

olika sätt. Det finns ett syfte med poddradion vilket stöder tesen om att det är ett 

formellt samtal. Men trots att det till grunden är ett formellt samtal upplevs det på grund 

av utformningen som ett vardagligt samtal då de anpassar sitt samtalande efter 

situationen. Eftersom det främst upplevs som ett spontant samtal kommer uppsatsen 

utgå från samtalsanalys där forskarna menar att det som sägs ”bara händer”. Den 

retoriska synen kommer inte analyseras specifikt men är ändå en intressant del av 

uppsatsen som kommer att skina igenom på en del ställen.  

 

Det är som sagt skilda meningar om vilket ord som bör användas för den typ av sekvens 

som undersöks: narrativer, berättelse och berättelsekandidat. I denna uppsats kommer 

dock begreppet ”exemplum” att användas. Ordet kommer från latin och betyder 

”exempel”. Det är retoriska exempel som talaren kan använda sig av för att framföra sin 

poäng genom påhittade eller personliga erfarenheter (Dahlgren 2010). Begreppet har 

valts ut eftersom exemplumen skiljer sig från den typiska berättelsen: ”Det var en 

gång...”, de syftar mer till att övertyga lyssnaren än att enbart berätta en historia. Genom 

att använda ett annat begrepp undviks missförstånd och knyter samtidigt an till det 

retoriska perspektivet som nämndes ovan.   

3.3 Samtalsanalys  

Att samtala med varandra är likt att äta och sova, det sker på rutin utan någon större 

eftertanke. Men hur gör vi egentligen när vi pratar med varandra? Vilka regler tillämpas 

och hur anpassar vi oss efter andra samtalsdeltagare? För att kartlägga detta används 

samtalsanalys. Samtalsanalys som på engelska kallas Conversation analysis (CA) är 

studiet av hur vi människor interagerar med varandra och ger samtal en mening.  
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Analysmetoden skapades av Harvey Sacks på 1960-talet och har varit av stor vikt för 

undersökningar om språklig interaktion. Man undersöker både autentiskt vardagliga 

samtal och samtal med institutionella ramar. Samtalsanalysen syftar till att se hur samtal 

struktureras med hjälp av exempelvis turtagning, närhetspar och topiker (Anward u.å.). 

Hutchby (2006:17) menar att Conversation analysis har varit ett viktigt bidrag till 

studiet av just inspelade mediesamtal.  

3.3.1 Turtagning  

Det finns mycket att undersöka i vårt talade språk men i denna uppsats ligger fokus på 

turtagning. Med hjälp av turtagning kan vi kartlägga ett interaktionsmönster för en viss 

typ av samtal (Ekström & Moberg 2008: 89f). Sacks, Schegloff och Jefferson 

(1974:696) skriver att turtagning kan appliceras på flera verksamheter, exempelvis när 

vi spelar sällskapsspel, hur trafiken organiseras på våra vägar men framförallt hur vi 

pratar med varandra i intervjuer, möten, debatter och i privata samtal. Hur våra samtal 

organiseras kallar de för ”speech exchange system” (talutbytessystem på svenska). De 

menar att turtagningssystemet kan vara uppbyggt på olika sätt beroende på vilken 

verksamhet man befinner sig i, systemet kommer att skilja sig åt eftersom ingen 

verksamhet är den andra lik.  

 

Våra samtal är uppbyggda av samtalsturer. En samtalstur kan enligt Norrby (2014:720) 

vara både lång och kort, det kan vara ett ord, en fras eller en fullständig mening. 

Storleken på samtalsturen varierar beroende på vad vi vill säga. Om vi har som syfte att 

förmedla en berättelse blir exempelvis samtalsturen längre än om vi hälsar på någon. 

Något som hänger ihop med samtalsturen är begreppet ”turkonstruktionsenhet” som för 

enkelhetens skull förkortas TKE. Norrby (2014:124) beskriver det som: ”det material 

som en tur byggs upp av”. I ett vanligt samtal är den normala turen en TKE men i en 

berättelse är den oftast förlängd och därmed flera TKE. Detta eftersom vissa berättelser 

kan kräva många satser innan de är färdigberättade. Att en normal tur enbart är en TKE 

kan skapa problem när man vill framföra en berättelse, talaren riskerar att bli avbruten 

efter varje TKE under berättelsens gång. Det som händer när någon berättar något 

längre är att turtagningssystemet upphävs och att turen enbart är tilldelad en person 

under tiden då berättelsen pågår (Sacks, Jefferson & Schegloff 1974:703). 
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När turen går över till en annan deltagare kallas det turbytesplats eller talarbytesplats, på 

engelska används den etablerade termen ”Transition Relevance Place”, förkortas TRP. 

Min tolkning av TRP grundar sig i Sacks, Schegloff och Jeffersons artikel från 1974. De 

har fastställt att det finns tre olika sätt att byta talare på vilket utgör grunden för 

turkonstruktion. Dessa bestämmer fördelningen av nästa talare och samordnar för att 

minimera gapet mellan turer och för att undvika överlappning (Sacks, Jefferson & 

Schegloff 1974:703). 

 

Det första sättet att byta talare på är att nuvarande talarinnehavaren utser nästa talare. 

Den som för tillfället har ordet innehar rätten och är skyldig att välja nästa talare. Om 

man i samtalet inte tillämpar ”talaren väljer nästa talare” kan man få turen genom 

självnominering, här gäller det att den som är snabbast att ta turen får den. Det finns 

dock ett tredje sätt som tillämpas om inte talarinnehavaren väljer någon nästa talare eller 

om ingen nominerar sig själv. Då tillämpas den tredje regeln som innebär att 

talarinnehavaren fortsätter att tala. Det kan dock upplevas monologiskt eftersom bara en 

person talar (Sacks, Schegloff och Jefferson 1974:704). I exemplet nedan blir Ben och 

Bill tilldelade sina turer av Sara genom de frågor som hon ställer till dem. Sara tar i 

exemplet sina turer genom självnominering.  

  

Sara:  Ben you want some? 

Ben:  Well allright i´ll have a 

   ((pause)) 

Sara:  Bill you want some? 

Bill:  No,  

(Sacks, Schegloff och Jefferson 1974:703). 

3.3.2 Uppbackning  

Linell (2011:270f) menar att uppbackningar skapas av den som för tillfället inte har 

turen, det vill säga lyssnaren och att detta sker i direkt anslutning till talarens tur. 

Funktionen med uppbackningar är att backa upp talaren och ge signaler på att den kan 

fortsätta, så kallade fortsättningssignaler. Genom uppbackningar ger lyssnaren också ett 

tecken på sin fortsatta lyssnarroll, visar sin förståelse eller åtminstone acceptans för det 

som sägs. Det är viktigt att påpeka att lyssnaren inte gör anspråk på turen genom att 

backa upp, turen lämnas därmed orörd utan omformulering från lyssnaren.  
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När en berättelse framförs är det extra viktigt med uppbackningar, för om ingen visar 

intresse för berättelsen kommer berättaren troligtvis att sluta berätta.  

 

Linell och Gustavsson (1987:60ff) beskriver uppbackningar som en typ av återkoppling 

vi ger andra deltagare i samtal. Genom återkoppling kan vi visa hur vi förstår och 

uppfattar det som sägs, det fungerar som en bakåtanknytande aspekt. All återkoppling vi 

ger varandra kan däremot inte tolkas som fullständiga turer eller responser, utan Linell 

och Gustavsson menar att vissa verbala och icke-verbala signaler kan ha funktionen som 

bakgrundssignaler eller bakgrundskommentarer istället. Dessa används av den som för 

tillfället inte har turen att understödja talaren och/eller att signalera att talaren ska 

fortsätta att föra samtalet framåt, inte att ta turen från den som för tillfället talar. I vissa 

fall är det svårt att avgöra om det är en uppbackning eller en minimal respons. Det som 

utmärker uppbackningar i detta fall är att talaren fortsätter sin tur utan att byta ämne 

eller hejda sig.  

 

Linell och Gustavsson (1987:60–67) räknar sju olika sorters uppbackningar: 

okvalificerade interjektioner eller svarsord: mm, hm, ja, nä. Verbalt mer elaborerade 

instämmande: just det, precis, jag förstår, visst och emotivt laddade exklamativer är 

exempelvis: ajdå, Vad säger du? Gud! Jaså minsann. De räknar även: ifyllningar, 

upprepningar eller omformuleringar av vad den andre just sagt och korta frågor. 

 

För en optimal berättelse får berättaren ett godkännande av lyssnaren att berätta, att den 

visar ett intresse av ett fortsatt berättande. Därefter är det optimalt att lyssnaren är tyst 

under berättelsen för att ge berättaren plats att berätta och vid vissa tillfällen ge 

fortsättningssignaler för att uppmuntra till ett fortsatt berättande. I slutet kan lyssnaren 

ge en något längre respons som visar att han eller hon förstått vad som sagts.  

3.4 Introduktion av berättelser    

Det kan uppstå problem när vi introducerar en berättelse i ett samtal vilket har sin grund 

i turtagningsreglerna för samtal. En berättelse kräver som sagt oftast mer än en 

turkonstruktionsenhet för att slutföras. Eftersom vi vanligtvis bara tilldelas en TKE i 

taget riskerar berättaren att bli avbruten efter varje TKE. Därför är det viktigt att 

konstruera yttrandet på ett sådant sätt att det blir begripligt för lyssnarna att förstå hur 

det ska uppfattas i situationen (Schegloff & Sacks 1973:76ff).  
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Det brukar dock inte vara några problem eftersom berättaren kan använda sig av olika 

medel för att tillsammans med övriga deltagare upphäva de vanliga turtagningsreglerna 

och få tillgång till en utökad tur (Eriksson 1997:69f). Berättaren kan som Sacks 

(1974:342) menar i förväg annonsera att en berättelse är på ingång. Sacks kallar det 

”Preface sequence” och beskriver det som två turer där den första innehåller ett 

annonserande från berättaren. Där ger berättaren ledtrådar om vad berättelsen kommer 

att handla om. Den andra turen är till för att lyssnaren antingen ska godkänna eller 

avvisa berättelsen, personen kanske redan har hört berättelsen och är därför inte 

intresserad av att höra den igen. Se exempel från Sacks (1974:342) nedan:  

 

Ken: Do you wanna hear muh- eh my sister told me 

a story last night 

Roger: I don´t wanna hear it. But if you must.  

 

I Erikssons (1997:69) studie ”Ungdomars berättande – En studie i struktur och 

interaktion” visar han att introduktionen av en berättelse kan vara ganska problematisk. 

Att introducera en berättelse ställer höga krav på deltagarna och deras samarbete. 

Deltagarna måste tillsammans stå eniga om att det kommer en berättelse i samtalet 

härnäst vilket Eriksson menar inte alltid är det lättaste. Han visar exempel från sin 

studie där personen som försöker introducera en berättelse blir avbruten flera gånger. 

Deltagarna misslyckas att enas om att en berättelse är på ingång vilket leder till en kamp 

där den som vill berätta försöker hävda sin rätt att göra det och övriga två deltagare 

försöker ge samtalet en annan utformning. 

 

Eriksson (1997:69) påpekar att ungdomar inte är exemplariska berättelseåhörare 

eftersom de har svårt att stötta varandras berättande och ta hänsyn till varandra. Deras 

samtal utmärks istället av att de tar liten hänsyn till varandra vilket visar sig i avbrott, 

överlappande tal och en hög andel ämnesbyten. För att en berättelse ska kunna 

introduceras krävs att berättaren tydligt signalerar för en berättelse och att övriga 

deltagare förstår detta och därmed anpassar sina handlingar efter det.  
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4. Tidigare forskning 

 

Ett flertal forskare har gjort relevanta studier den här uppsatsen. Det har dock inte skett 

någon renodlad studie om samtal i poddradio eller närmare bestämt berättande i 

poddradio vilket resulterat i att uppsatsen istället lutar sig mot forskning om berättande i 

allmänhet och mediesamtal. Det finns dock ett antal c-uppsatser som undersöker 

poddradio. En utav dem jämför poddradio med vanlig radio (Carlsson 2013) och en 

annan undersöker hur fyra män samtalar i mediet (Johansson 2012). Dessa har medvetet 

inte tagits med under tidigare forskning på grund av att annan forskning i 

sammanhanget vägt tyngre. 

 

Forskning som är intressant för min studie är Mats Erikssons (1997) studie om 

ungdomars berättande, Catrin Norrbys (1998) avhandling om vuxnas vardagliga 

berättande och Ian Hutchbys (2006) bok om mediesamtal. Det är dock viktigt att skilja 

på de olika sätten att berätta på. I Erikssons och Norrbys studier har vardagligt spontant 

berättande undersökts jämfört med mer planerat berättande som undersöks i denna 

uppsats. Berättandet i poddradion har ett syfte till skillnad mot vardagligt spontant 

berättande. Begreppet ”exemplum” används istället för ”berättelse” för att undvika 

missförstånd och skilja de olika typerna av berättande åt. Mer om detta i avsnitt 6.1 

Narrativ analys.  

4.1 Ungdomars berättande 

Mats Eriksson gjorde 1997 en omfattande studie om ungdomars berättande som anses 

relevant för uppsatsen, ”Ungdomars berättande – En studie i struktur och interaktion”. 

Han har undersökt ungdomar i åldrarna 10-15 år och deras vardagliga sätt att berätta på. 

Genom sin studie ämnade han beskriva berättandets strukturella, funktionella och 

interaktionella aspekter. Han utgår från Labov och Longacres berättelsemodeller och 

presenterar främst sitt material utifrån punkterna: orientering, handling och höjdpunkt. 

Till skillnad från Labov menar han inte att berättelserna måste innehålla temporal 

junktur, utan anser istället att det får räknas som berättelser bara de är etablerade i 

samtalet och innehåller andra utmärkande drag för berättelser (Eriksson 1997:271).  
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Eriksson (1997:281) kom i sin studie fram till att svenska ungdomars berättande 

utmärktes av flera olika strategier för att framföra sina berättelser. Det vanligaste sättet 

var att den var dramatiserande och implicit. Berättaren beter sig då emotionellt genom 

olika värderande uttryck och berättelsen verkar implicit genom korta orienterade avsnitt 

och diskursmarkörer, vanligast var ”ba”. Det finns dock två tendenser för evaluering i 

hans material, inte enbart den implicita. I vissa fall är berättandet dramatiskt då 

berättaren använder olika medel för att få lyssnaren engagerad och i andra fall är 

berättandet explicit vilket innebär att berättaren använder externt evaluerande medel för 

att inte bli missförstådd.  

 

Eriksson (1997:277) visar att det finns betydande skillnader mellan flickor och pojkar, 

hur de dramatiserar berättelsen och framför sig själva och andra i berättandet. Hans 

studie visar att flickor berättar mer än pojkar, vilket han tror beror på att pojkarnas 

språkbruk är mer reaktivt och instrumentellt vilket innebär att de samtalar med varandra 

samtidigt som de leker eller gör något annat. Det är sällan de bara sitter ner och samtalar 

med varandra. Jämförelsevis har flickorna samtalandet som en huvudsysselsättning och 

kan till skillnad mot pojkarna oftare bara sitta i en ring och berätta saker för varandra.  

4.2 Vardagligt berättande 

Catrin Norrby (1998) har i sin avhandling ”Vardagligt berättande, form, funktion och 

förekomst” intresserat sig för vardagligt berättande för vuxna människor. Ramen för 

arbetet definierar hon som interaktionell sociolingvistisk. Det övergripande syftet med 

studien är att studera berättandets form, funktion och förekomst i icke-styrda, spontant 

uppkomna privatsamtal. Norrby undersöker berättandets process som dess produkt – 

den avslutande berättelsen (Norrby 1998:1f). Hennes material är från vardagligt 

berättande bland vänner och hon har utgått från sammanlagt tolv timmars inspelat 

material men har i analysen bara använt två och en halv timme (Norrby 1998:309).  

 

 

 

 

 

 



14 

 

Norrby kommer bland annat fram till att berätta något för andra kan ses som ett sätt att 

skapa en social identitet, både som individ och som gruppmedlem. Hon skriver att: 

 

 ”Den bild som en berättare ger av sig själv - t.ex. som tuff eller 

handlingskraftig- är i högsta grad beroende av i vilket sammanhang och 

tillsammans med vilka personer berättandet genereras. Individen 

konstruerar med andra ord en identitet som passar i den aktuella 

situationen”. (Norrby 1998:307) 

 

Hon visar även att det finns skillnader mellan berättelsekandidaterna som kan kopplas 

till ålder och kön. Män och kvinnor berättar om olika saker på varierande sätt och 

framställer sin självbild olikt det andra könet. Det terapeutiska berättandet som innebär 

att man fokuserar på problem som kan belysas, bearbetas och kanske lösas genom att 

man berättar om dem för någon återfinns enbart bland de kvinnliga berättarna och 

existerar inte alls i männens berättelser (Norrby 1998:275).  

 

Vad hon också kommer fram till är att berättandet är kontextkänsligt. Berättandet är 

beroende av situationen, deltagare och gemensam bakgrundskontext. Det blir alltså ett 

medel för gruppen att framställa sin identitet. Genom att samtalsdeltagarna berättar 

föds, förhandlas och förstärks värderingarna inom gruppen. Individerna i gruppen 

anpassar sig alltså efter de normer som existerar i gruppen samtidigt som gruppens 

värderingar påverkas av det pågående samtalet. Män och kvinnor konsturerar genom sitt 

sätt att berätta två skilda världar, vilket visar på att det finns ett kvinnligt och manligt 

beteende (Norrby 1998:308).  

 

Både Erikssons och Norrbys studier rör vardagligt spontant berättande, där de täckt 

forskning för både ungdomar och vuxna. Vad de däremot inte undersökt är mer planerat 

berättande som har ett vidare syfte. Detta innebär att det finns en lucka i 

forskningsfältet. Denna uppsats kommer därför att svara på hur två vuxna kvinnor gör 

när de berättar en historia som är mer planerad än vanligt spontana berättelser. 
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4.3 Mediesamtal 

I Ian Hutchbys (2006:1f) bok ”Media Talk: Conversation Analysis and the Study of 

Broadcasting” skriver han bland annat vad som utmärker mediesamtal. Det första 

kännetecknet som gäller inringningar, talk shows och intervjuer är att de innehåller en 

stor mängd prat som inte är regisserat. Vissa delar är självklart regisserat men i stora 

delar av samtalet gäller det för programledaren att vara kreativ. Något annat som 

utmärker mediesamtal är att det är någon form av livesändning. Antingen sänds det live 

eller så förmedlar det en känsla av livesändning trots att det kan vara inspelat i förhand. 

Det tredje och sista kännetecknet är att samtalen inte bara involverar professionella 

radiopratare utan det händer ofta att politiker, representanter för olika organisationer och 

institutioner, ögonvittnen och idrottsmän deltar i samtalen.  

 

Hutchby (2006:3) menar att något centralt för mediesamtal är problemet som rör den 

märkbara frånvaron som kan förekomma vid tystnad. Eftersom många mediesamtal 

sänds live går det inte att dölja felsägningar, ”bloopers”, intervjupersoner som inte är 

redo eller att någon i inspelningsteamet begår ett misstag. Han skriver även att radio i 

allmänhet är sårbar med tanke på pauser i samtalen. Mediet klarar inte längre pauser än 

några få sekunder, uppstår det längre pauser uppfattas detta som att det är något fel på 

signalen vilket leder till att lyssnaren byter kanal. För att undvika ”dead air” (tystnad) 

som Hutchby kallar det har vissa radiokanaler infört att musik automatiskt sätts igång 

om det varit tyst en viss tid.  

5. Syfte & Frågeställningar 

5.1 Syfte 
 

Samtalen i En Economistas Podcast präglas av retoriska exempel från Isabella och 

Pingis, så kallade exemplum (Veckans Affärer 2015). Exemplumen upplevs som en typ 

av berättande där de inleder med en personlig upplevelse som de sedan kopplar till 

poängen de vill lyfta fram. När vi lyssnar på poddradio kan den upplevas personlig och 

spontan, men är den verkligen så spontan som vi tror? Syftet är därför att undersöka hur 

deltagarna gör när de framställer exemplum i samtalet. Om de samarbetar på något vis 

eller om de sker spontant, som det i själva verket upplevs.  
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Genom att undersöka dessa sekvenser i samtalet kommer resultatet också visa vad 

exemplumen kan tänkas ha för funktion i samtalet, detta genom att koppla resultatet till 

tidigare forskning och upptäcka eventuella likheter med andra forskares resultat.  

5.2 Frågeställningar 

Undersökning svarar på följande två frågeställningar:  

– Sker det ett samarbete mellan deltagarna när de framställer exemplum i samtalet? Om 

ja, hur går det till?  

– Vilken funktion fyller exemplumen i samtalet? 

6. Material  

 

Följande avsnitt är uppdelat i två delar: primärmaterial och transkription. I det 

förstnämnda finns en redogörelse för materialet som använts till undersökningen och i 

den andra delen beskrivs transkriptionsmetoden som har använts.  

6.1 Primärmaterial  

Till undersökningen analyseras delar av ett poddavsnitt från En Economistas Podcast. 

Poddradions huvudpersoner är Isabella Löwengrip Spångberg och Pingis Hadenius, de 

är båda entreprenörer och äger tre bolag tillsammans: Economista, Flattered och 

Löwengrip Care & Color. Poddradion beskrivs enligt Veckans Affärer såhär: ”Isabella 

Löwengrip & Pingis Hadenius diskuterar ekonomi, pengar och bjuder på smarta tips för 

att ta kontroll över sin ekonomi och bli en Economista” (Veckans Affärer 2015). Den 

utmärks av ett enkelt och tydligt språk i en normal samtalstakt vilket får varje lyssnare 

att förstå vad de säger och kan ta lärdom av poddradion.  

 

Det första avsnittet släpptes den 30 augusti 2013 och det har sedan dess släppts 39 

avsnitt, nu släpps nya avsnitt varje måndag i samarbete med Veckans Affärer (Veckans 

Affärer 2015). Avsnittet som har analyserats är avsnitt 28 från 2015 ”De fem nycklarna 

för att lyckas med ditt företag”. Det har hittills 14 500 lyssningar och valdes ut på grund 

av att det var det nyaste vid tidpunkten (2015-11-10). Samtalet är 24.37 minuter långt 

och hela samtalet transkriberades för att det skulle vara möjligt att plocka ut alla 

exemplum och sedan kunna välja vilka som skulle analyseras.  
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Att transkribera hela samtalet har gett en tydlig bild av strukturen för samtalet, vilket 

har gjort det enkelt att känna igen återkommande mönster. Avsnittet både inleds och 

avslutas med instrumentalmusik som pågår i 16 respektive 32 sekunder (Veckans 

Affärer 2015).   

6.2 Transkription 

Norrby (1998:6) skriver att det är viktigt att komma ihåg att transkriptionen inte ”är” 

materialet utan bara en mer eller mindre ofullständig version av samtalet. En 

transkription kan därför aldrig ersätta samtalet. Det finns två faktorer som stöttar detta: 

den kommer att ändras varje gång vi lyssnar på samtalet eftersom vi upptäcker nya 

saker varje gång samt att två personer aldrig hade gjort en exakt likadan transkription av 

ett samtal, eftersom vi upplever saker olika. Det är enligt Norrby därför viktigt att 

basera sitt analysarbete på både inspelning och transkription.  

 

Hutchby (2006: XI) påstår att transkriptionen är nyckeln till att förstå de exempel som 

förekommer i en samtalsanalys och att det är av stor vikt att läsaren lär sig de olika 

tecknen som används. Syftet med transkriptionsnyckeln är att ge en känsla av hur ett 

yttrande låter i verkligheten genom exempelvis pauser, överlappande tal och ljudvolym. 

Undersökning baseras på Hutchbys transkriptionsnyckel med några modifieringar med 

hjälp av Norrbys (2014) metod för transkription. Hutchby använder: huh, heh, hih för att 

markera skratt. Eftersom skratt inte är det centrala i undersökningen har det dock inte 

analyserats så specifikt. Här har istället Norrbys transkriptionsnyckel varit till hjälp. 

Norrby sätter (**) runt en mening eller ett ord om talaren skrattar samtidigt som han 

eller hon pratar eller SKRATT/SKRATTAR om samtalsdeltagarna skrattar. I 

transkriptionsnyckeln har jag också lagt till (@) runt ett ord eller mening för animerad 

eller tillgjord röst samt (xx) som innebär att ordet varit ohörbart. Värt att nämna är att 

alla tecken inte förkommer i de exemplum som finns i uppsatsen, men däremot 

förekommer alla någon gång under hela transkriptionen för samtalet. 

Transkriptionsnyckeln finns i Bilaga 1.  
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7. Metod  

 

Uppsatsen rör exemplum som framkommit i poddavsnittet ”De fem nycklarna för att 

lyckas med ditt företag”. De framställs i poddsamtalet mellan Isabella och Pingis på ett 

vardagligt sätt med retoriska inslag. Det är en speciell samtalsmiljö där en blandning 

mellan ett vardagligt och ett mer planerat retoriskt samtal sker. Deltagarna har 

förmodligen en plan eller ett manus att utgå ifrån vilket gör det planerat men å andra 

sidan pratar de fritt och improviserar vilket gör att det samtidigt är ett vardagligt samtal.  

7.1 Narrativ analys 

I följande avsnitt finns en förklaring till hur materialet valts ut och en definition av vad 

ett exemplum är. I avsnittet beskrivs också studiens förhållningssätt till Labovs (1967) 

och Erikssons (1997) syn på berättelser.  

7.1.1 Definition av exemplum 

Labov (1967) har tre övergripande krav som han anser att en berättelse ska innehålla: en 

personlig upplevelse, temporal junktur mellan minst två satser och slutligen minst fyra 

av de sex delarna som han förespråkar. I enlighet med Labov kommer även denna 

uppsats att utgå från att sekvenserna ska innehålla en skildring av en personlig 

upplevelse och fyra av de sex obligatoriska delarna som han menar karaktäriserar en 

berättelse. Däremot kommer inte temporal junktur vara obligatoriskt för exemplumen. 

Att ha med temporal junktur gör definitionen för snäv och många av de exemplum som 

idag analyserats hade sorterats bort. Trots att de saknar temporal junktur innehåller de 

andra drag som utmärker berättandets struktur. Exempelvis utmärks exemplumen av att 

en monolog framförs och att turtagningssystemet på så vis upphävs vilket är typiskt för 

berättelser.  

 

Även Eriksson (1997:49f) förhåller sig till tre villkor: innehållsliga villkor, funktionellt 

villkor och interaktionellt villkor. Jämfört med Labov hade han inte temporal junktur 

som ett krav och ersatte det istället med det interaktionella villkoret. Med detta menar 

han att yttranden får räknas som berättelser om de är etablerade i samtalet. Det 

interaktionella villkoret innebär att det på ett tydligt sätt ska framgå att berättaren 

kommer att framföra en berättelse och att övriga deltagare uppfyller förväntningar som 

ställs på dem.  
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Exempelvis att de genom sin tystnad visar att de accepterar berättandet, visar sitt stöd 

genom fortsättningssignaler och i slutet av berättelsen visar sin uppskattning genom 

relevant respons som anknyter till berättelsen (Eriksson 1997:49). Liksom Eriksson 

kommer denna uppsats utgå från detta istället för temporal junktur.  

 

Sammanfattningsvis utmärks exemplumen i studien av att de skildrar en personlig 

upplevelse från berättaren, att de innehåller minst fyra av de sex delarna som Labov 

(1967) menar karaktäriserar en berättelse. Dessa är: abstraktet, orienteringen, 

komplicerande handling, evaluering, upplösning och koda. Slutligen ska de vara 

etablerade i samtalet vilket innebär att övriga deltagare ska acceptera och godkänna 

berättandet genom att vara tysta och att ge stöd under berättandets gång.  

 

Mina tre villkor 

– En skildring av en personlig upplevelse 

– Innehålla minst fyra av Labovs (1967) sex delar som karaktäriserar en berättelse 

– Vara etablerat i samtalet  

7.1.2 Identifiering av exemplum  

När hela samtalet transkriberats identifierades alla exemplum som fanns. 

Transkriptionen lästes igenom flera gånger och varje potentiellt exemplum markerades. 

Därefter fick varje potentiellt exemplum en noggrannare analys för att se om det 

innehöll en personlig upplevelse, minst fyra av de sex delarna som Labov (1967) 

förespråkar och att det var etablerat i samtalet. Hade det alla tre drag blev det 

identifierat som ett exemplum. Det är sammanlagt tolv exemplum i samtalet som har de 

tre dragen, alla redovisas dock inte i analysen. Om ett potentiellt exemplum bara 

uppfyllt ett eller två av villkoren har det valts bort för att det inte ansetts som relevant i 

undersökningen. Här nedan följer två exempel, det första rör ett exemplum som 

innehåller alla de tre villkoren och det andra är ett exempel på en sekvens som inte 

räknas som ett exemplum då obligatoriska delar saknas. 
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Listan 

352.P: du hade ju en bra lista där 

353.P: [som var väldigt intressant] 

354.I: [ja jag lyssnade på jag kommer] inte ihåg vem det var men  

355. det var på tedtalks ja 

356.P: mm 

357.I: jag har ju vart mammaledig med min dotter och då går jag  

358. mycket på promenader och jag kan inte bara gå(.)och  

359. lyssna på musik för det känns som bortkastad tid jag vill  

360. ju lära mig nånting det bästa hade varit om jag kunde gå  

361. en kurs typ spanska samtidigt men *men i alla fall* ehm  

362. det jag hörde då som var intressant var just att om man  

363. ska rangordna(.)vad är dom fem viktigaste eh vad säger  

364. man(.)nycklarna för att lyckas med sitt företag så så  

365. kommer dom i ordningen så ett så är det tidpunkt (.) att  

366. det är just rätt tid som man får in den där produkten det  

367. är avgörande för alla startups och alla idéer och alla  

368. tjänster 

 

Ovan ser vi exemplet ”Listan” som har blivit definierat som ett exemplum i uppsatsen 

eftersom det innehåller de tre obligatoriska villkoren. Det finns exempelvis en personlig 

upplevelse på rad 357 där Isabella berättar att hon varit mammaledig med sin dotter och 

gått på promenader. Vi ser också att berättelsen innehåller Labovs (1967) fyra 

obligatoriska delar som är ett villkor. Det finns en orientering där vi får veta att 

händelsen har skett tillsammans med hennes dotter och en handling där vi får veta att 

hon promenerade och hörde om en lista. Lite längre ner på rad 362 och följande finner 

vi evalueringen som utgör poängen med exemplumet: att rätt tidpunkt är avgörande för 

alla startups och idéer. Denna berättelse slutar väldigt abrupt vilket gör att evaluering 

och upplösning faller samman, vilket dock är vanligt förekommande i berättelser 

(Labov & Waletzky 1967:35).  Den saknar koda och abstrakt men dessa två är inte 

obligatoriska vilket gör det irrelevant.  

 

Det tredje villkoret är att det ska vara etablerat i samtalet. Vi ser att exemplumet 

uppfyller villkoret genom att det godkänns av Pingis eftersom hon först ger en 

fortsättningssignal på rad 356 ”mm” och sedan att hon är tyst under tiden Isabella 

berättar. Något annat som tyder på att Pingis accepterar berättandet är att det är hon 

själv som uppmanar Isabella att berätta genom påståendet ”du hade ju en bra lista där”. 
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Sammanfattningsvis innehåller exemplet ”Listan” alla de tre villkoren för att en sekvens 

ska räkna som ett exemplum i uppsatsen.  

 

21.I:  men är det så (0.5) i USA eller i andra länder att eller  

22. är e det här bröliga när man skriker i telefonen i handen  

23. är det he:lt borta 

24.P: ah asså i princip man asså om vi kommer in på nån bank på  

25. ett vanligt så kallat tradinggolv (0.5) där kan nog va  

26. ganska mycket full fart telefoner som ringer o så vidare 

27.I: mm= 

28.P: men här sker ju liksom handeln där här är ju  

29. mer(0.2)Nasdaq kan nästan räknas till ett it-bolag idag  

30. här ska du ju liksom få själva handeln och fungera ehm vi  

31. ska prata lite sen om mera börsen 

32.I: mm 

 

Sekvensen ovan har inte definierats som ett exemplum på grund av att alla tre villkor 

inte uppfylls. Vid första anblick är det lätt att tro att det är ett exemplum för att det är 

någon som berättar något. Men det innehåller till exempel inte en skildring av en 

personlig upplevelse, det är snarare ett hypotetiskt resonemang. Detta ser vi genom 

användandet av ”om” på rad 24 och ”kan” på rad 25, orden avslöjar att det inte är en 

personlig upplevelse utan något Pingis föreställer sig skulle kunna hända. Vad gäller 

Labovs (1967) obligatoriska delar ser vi att den inte innehåller något abstrakt, vi får 

därmed inga ledtrådar om vad den kommer handla om utan kastas direkt in i 

handlingen. Både orientering och handling finns där vi får veta plats och handling. 

Däremot saknas evaluering som berättar vad poängen är. Meningen ”ehm vi ska prata 

lite sen om mera börsen” fungerar som upplösning vilket får lyssnaren att förstå att det 

går mot sitt slut. Även koda saknas. Enbart tre delar finns i exemplet vilket gör att det 

inte uppfyller villkoret. 

 

Det tredje villkoret som gäller är att det ska vara etablerat i samtalet, vi ser att det 

uppfylls genom två fortsättningssignaler på rad 27 och 32. Utöver det ger Isabella sin 

tystnad under tiden Pingis pratar. Sekvensen uppfyller bara det sista villkoret och blir 

därmed inte ett exemplum som analyseras i uppsatsen.  
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7.2 Samtalsanalys   

Genom samtalsanalys kan vi undersöka vad som faktiskt sker i samtal. Analysmetoden 

ämnar ta reda på hur vi strukturerar våra samtal, vad vi har för relation till övriga 

deltagare och hur vi gemensamt bygger upp en diskurs yttrande för yttrande (Norrby 

2014:15f). Syftet med undersökningen är att genom samtalsanalys undersöka turtagning 

i poddradio, närmare bestämt hur deltagarna gör för att framställa exemplum och 

undersöka vad de fyller för funktion i samtalet. En av frågeställningarna handlar om 

ifall samtalsdeltagarna samarbetar när de framställer exemplum och hur det i sådana fall 

går till. Vad gäller detta kommer jag utgå från att de har en stöttande samtalsstil om 

lyssnaren låter den andre tala ostört, ger fortsättningssignaler, avslutande respons och 

inte avbryter. I följande avsnitt kommer jag beskriva hur jag använt begreppen inom 

metoden. Analysen görs både utifrån det inspelade poddsamtalet och transkriptionen för 

en så noggrann analys som möjligt.  

7.2.1 Turtagning 

Det krävs minst två deltagare för att framföra ett exemplum, båda parterna måste 

nämligen vara orienterade mot ett berättande. För att svara på syftet med 

undersökningen har jag genom TRP undersökt hur Isabella och Pingis byter talare i 

samtalet. Analysen kommer visa om de hjälps åt i framställningen av exemplum eller 

inte. Jag har utgått från Sacks, Schegloff och Jefferson (1974) artikel om detta. Nedan 

följer exempel som visar hur begreppen använts i analysen.  

 

Nuvarande talare väljer nästa talare  

352.P: du hade ju en bra lista där 

353.P: [som var väldigt intressant] 

354.I: [ja jag lyssnade på jag kommer] inte ihåg vem det var men  

355. det var på tedtalks ja 

356.P: mm 

357.I: jag har ju vart mammaledig med min dotter och då går jag  

358. mycket på promenader och jag kan inte bara gå(.)och  

359. lyssna på musik för det känns som bortkastad tid jag vill 

 

I exemplet ovan ser vi att Pingis har turen på rad 352. Hon riktar ett påstående mot 

Isabella genom ett du-tilltal, vilket innebär att hon nominerar Isabella till nästa talare 

samtidigt som hon uppmanar till ett berättande.  
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Därefter tar Isabella turen och inleder ett exemplum på rad 354 som i sin tur stöds av 

Pingis som vi ser genom fortsättningssignalen på rad 356. Isabella fortsätter sedan sitt 

berättande utan avbrott från Pingis vilket även detta tyder på en stöttande samtalsstil.  

 

Självnominering 

66.I:  om vi tittar på en sånhär dagens trender då folk vill inte  

67. äta socker man eh man eh är livrädd för plast 

68.P:  mm 

69.I: idag på min mitt barns förskola så har man plastsanering  

70. man slänger allt som har med plast att göra så det är väl  

71. nånting som är så och det påverkar ju (0.2) eh när dom här 

 

I exemplet ser vi att Isabella tar turen genom självnominering vilket innebär att det är 

hon själv som tar initiativet till berättandet. Det finns inga försök till avbrott eller 

överlappande tal från Pingis, vilket innebär att det inte var en kamp om vem som skulle 

få turen utan Pingis accepterade att Isabella fick den. Pingis stöder det Isabella berättar 

genom att ge en fortsättningssignal på rad 68, den räknas dock inte som fullständig 

respons utan visar bara på ett intresse.  

 

Nuvarande talarinnehavare fortsätter 

89.P:  ehh (.) så det är också en sån här annan sak men det som  

90. är väldigt intressant det här med socker eh jag hittade  

91. faktiskt en artikel här i i veckans affärer det är att (.)  

92. eftersom socker är egentligen inte bra för kroppen(.)för  

93. mycket man ska egentligen inte äta socker alls så att  

94. (.)sockerkonsumtionen i världen ökar faktiskt fast vi är  

95. så hälsomedvetna och är väldigt mycket som man vet om åh  

96. ökar den såhär mycket så skulle liksom ekonomin i alla  

97. länder även i Sverige den skulle sjunka ganska mycket 

98.I:  varför sjunker ekonomin om vi äter mer socker 

 

I exemplet ovan ser vi vad som oftast förekommer i studiens material, turen förlängs 

och turtagningssystemet upphävs. I vanliga fall tilldelas talaren enbart en TKE men 

eftersom systemet har upphävts fortsätter Pingis sin tur tills hon har berättat färdigt. 

Talarinnehavaren är Pingis och hon börjar prata på rad 89.  
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I sekvensen finns det flera olika TKE som utgör möjliga platser för turbytesplats, men 

eftersom Isabella inte tar turen och Pingis inte utser en ny talare fortsätter hon sin tur 

istället, fram till 98 där Isabella tar turen igen och ger en avslutande respons som visar 

att hon varit en aktiv lyssnare.  

 

I analysen har jag utifrån de tre olika sätten för TRP undersökts hur det gått till när de 

bytt talare. I analysen har jag bland annat undersökt hur exemplumen inletts: om det är 

berättaren själv som inlett genom egen vilja eller om det är den andra deltagaren som 

uppmuntrat till berättandet. Detta kommer visa om det finns ett accepterande från den 

andre deltagaren eller om det är en kamp om vem som ska få ordet. Om exemplumet 

inleds genom självnominering är det stor sannolikhet att båda deltagarna vill ha ordet 

vilket kan leda till en kamp där de pratar i mun på och avbryter varandra. Även 

turtagningen under tiden de berättat har undersökts, här kommer analysen visa om den 

som berättar har fått tillåtelse att förlänga sin tur eller om den blivit avbruten efter varje 

TKE. I slutet av varje exemplum kommer analysen visat om det förekommer avslutande 

respons och hur turbytet i sådana fall har gått till. Om berättaren uppmanar till respons 

eller om lyssnaren genom självnominering tar turen och ger respons. 

7.2.2 Uppbackning  

Att leverera ett exemplum i ett samtal kräver som sagt ett samarbete mellan deltagarna, 

det är inte alltid enkelt. För att se om deltagarna samarbetar för att leverera exemplum i 

samtalet kommer jag även att undersöka hur de jobbar med uppbackningar. Jag 

undersöker varje exemplum var för sig och kollar hur lyssnaren beter sig: om den ger 

fortsättningssignaler och avslutande respons. Finns detta tyder det på en stöttande 

samtalsstil. Jag utgår från Linells och Gustavssons (1987) syn på uppbackningar och 

undersöker de olika sorterna som finns: okvalificerade interjektioner/svarsord, verbalt 

mer elaborerade instämmande, emotivt laddade exklamativer, ifyllningar, upprepningar 

eller omformuleringar av vad den andre just sagt och korta frågor. Nedan finns exempel 

på vad som förekommer i exemplumen för att visa läsaren hur jag definierat de olika 

sorterna som finns.  
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Okvalificerade interjektioner/svarsord 

66.I:  om vi tittar på en sånhär dagens trender då folk vill inte  

67. äta socker man eh man eh är livrädd för plast 

68.P:  mm 

69.I: idag på min mitt barns förskola så har man plastsanering  

70. man slänger allt som har med plast att göra så det är väl  

 

I exemplet finns det på rad 68 en okvalificerad interjektion ”mm”. Den fungerar inte 

som en fullständig respons eftersom Isabella fortsätter sin tur direkt efter utan att bli 

påverkad av uppbackningen. Uppbackningen fungerar däremot som en 

fortsättningssignal, det vill säga att Pingis visar att hon är intresserad av att höra mer.  

 

Kort fråga 

94. (.)sockerkonsumtionen i världen ökar faktiskt fast vi är  

95. så hälsomedvetna och är väldigt mycket som man vet om åh  

96. ökar den såhär mycket så skulle liksom ekonomin i alla  

97. länder även i Sverige den skulle sjunka ganska mycket 

98.I:  varför sjunker ekonomin om vi äter mer socker 

 

I exemplet finns på rad 98 en kortare fråga ”Varför sjunker ekonomin om vi äter mer 

socker?” Frågan knyter an till det Pingis precis sagt och visar därmed att Isabella varit 

en aktiv lyssnare. 

 

Omformulering av vad den andre just sagt 

365. kommer dom i ordningen så ett så är det tidpunkt (.) att  

366. det är just rätt tid som man får in den där produkten det  

367. är avgörande för alla startups och alla idéer och alla  

368. tjänster 

369.P: så om vi tänker oss i sockerperspektivet då gäller det att  

370. vara först med det här sockerfria vattnet då liksom 

371.I: jaa 

 

I exemplet omformulerar Pingis det som Isabella just sagt på rad 369-370, ”så om vi 

tänker oss i sockerperspektivet då gäller det att vara först med det här sockerfria vattnet 

då liksom”. Detta är ett bra exempel på att uppbackningar kan ha en bakåtanknytande 

aspekt, Pingis väver in sockerperspektivet i sin respons och knyter samtidigt an till det 

de tidigare pratat om. Att hon tar upp ämnet igen skapar en röd tråd i samtalet.  
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Verbalt mer elaborerade instämmande 

75. material å företag som har alternativ helt plötsligt  

76. kanske får en jättestor order från eh kommunen så det är  

77. väldigt häftigt 

78.P:  sen är det mycket ekologiskt  

79.I:  mm  

 

I exemplet ser vi att Pingis på rad 78 ger en något längre respons än vad Isabella gör på 

rad 79, den räknas därför till ett verbalt mer elaborerat instämmande. Uppbackningen på 

rad 79 är däremot en okvalificerad interjektion. 

 

Jag har i analysen plockat ut de olika uppbackningarna som förekommer i varje 

exemplum och analyserat de efter de olika sorterna som finns. Icke-verbala signaler som 

nickningar och blickar är irrelevant i analysen eftersom den baseras på ett samtal utan 

bild. Jag har även kartlagt på vilka platser i exemplumen som återkopplingen finns för 

att upptäcka strukturen för dem. Detta har gett ett resultat som visar om deltagarna 

stöttar varandra eller inte när de framför exemplum i samtalet. Om de använder sig av 

fortsättningssignaler och ger avslutande respons tyder det till exempel på att de vill höra 

mer och att de varit aktiva lyssnare, vilket i sin tur tyder på en stöttande samtalsstil.  

8. Analys 

I detta avsnitt redovisas analysen. Avsnittet inleds med en redogörelse om vilka 

exemplum som valts ut till analysen och varför just de valts ut. Sedan följer 

samtalsanalysen där jag i löpande text analyserar TRP och uppbackningar för ett 

exemplum i taget.  

 

8.1 Utvalda exemplum 
  

Efter att ha undersökt varje potentiellt exemplum har slutligen tolv definierats som 

exemplum i poddsamtalet. Pingis är berättare i sju och Isabella i fem. Det finns som sagt 

tolv sekvenser i poddsamtalet som enligt min definition räknas till exemplum, men 

enbart tre stycken analyseras. Varför enbart tre exemplum analyseras beror på att jag 

anser att det är en rimlig omfattning för uppsatsen. Dessa tre är typiska för poddsamtalet 

och jag tycker att de representerar samtalets alla exemplum på ett bra sätt.  

De tre som har valts ut heter: ”Dagens trender”, ”Sockerkonsumtionen” och ”Listan”. 

De har fått siffrorna 1, 2 och 3 för enkel referering. 
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 I tabellen nedan presenteras samtliga tolv exemplum. Rubriken anger ämnet för 

exemplumet, radnummer anger vilken rad som sekvensen återfinns i transkriptionen och 

tid anger var i poddsamtalet som det börjar.   

8.1.1 Samtliga tolv exemplum 

 

 

8.2 Uppbackning & Turtagning 
 

Exempel 1, Dagens trender  

66.I:  om vi tittar på en sånhär dagens trender då folk vill inte  

67. äta socker man eh man eh är livrädd för plast 

68.P:  mm 

69.I: idag på min mitt barns förskola så har man plastsanering  

70. man slänger allt som har med plast att göra så det är väl  

71. nånting som är så och det påverkar ju (0.2) eh när dom här  

72. föräldrarna drar igång det här plastupproret så påverkar  

73. ju det(.)hur mycket som helst i världen eller i Sverige  

74. alltså bolag(.)eh måste tänka nytt och komma med nya  

75. material å företag som har alternativ helt plötsligt  

76. kanske får en jättestor order från eh kommunen så det är  

77. väldigt häftigt 

78.P:  sen är det mycket ekologiskt  

79.I:  mm  

 

Rubrik Radnummer Tid 

Pingis i USA 43 1.37 

Dagens trender 69 2.50 

Sockerkonsumtionen 89  3.34 

Isabellas matkorg 203 7.40 

Att flytta 273  10.30 

Politikers påverkan 303 11.47 

Listan 352  13.34 

Teamet 387  15.06 

Att finansiera 484  17.56 

Tjejmiddagen 511 18.46 

Vardagstips 583 21.23 

Spartips 616  22.39 
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I exemplet ”Dagens trender” är det Isabella som berättar för Pingis och lyssnarna. 

Exemplumet handlar om att föräldrarna på hennes barns förskola har orsakat ett 

plastuppror vilket har lett till plastsanering på förskolan. Den personliga upplevelsen 

kopplar hon sedan till hur plastupproret påverkar resten av världen och Sverige genom 

att ingen längre vill köpa plast.   

 

Det är Isabella som först tar turen genom självnominering. När någon av deltagarna tar 

turen genom självnominering kan det ibland uppstå en kamp om vem som ska få ordet, 

då händer det att deltagarna ibland pratar samtidigt och avbryter varandra. Det sker dock 

inte här, Pingis verkar vara okej med att Isabella får turen eftersom hon inte försöker 

avbryta. Efter att Isabella gett lyssnaren ett hum om vad berättelsen kommer handla om 

inflikar Pingis med en fortsättningssignal ”mm” som tyder på att hon vill höra mer. 

Uppbackningen räknas som okvalificerad interjektion och därmed inte som fullständig 

respons. I och med att det inte är en fullständig respons gör Pingis inte anspråk på turen 

vilket gör att Isabellas tur förlängs. Isabella nominerar heller inte Pingis att ta turen 

vilket hon hade kunnat göra eftersom hon är nuvarande talarinnehavare. När turen 

förlängs som den gör i exemplumet upphävs turtagningssystemet, i vanliga fall har man 

rätten att behålla turen under en TKE men nu kan Isabella behålla den längre eftersom 

Pingis accepterat att turen förlängs. Efter att den förlängda turen tar slut kommer 

deltagarna gå tillbaka till det vanliga turtagningssystemet igen.  

 

Det råder en tystnad från Pingis under hela exemplumet, vilket tyder på att hon stöttar 

berättandet. De passerar flera möjliga turbytesplatser men byter aldrig talare under 

berättelsen. I slutet tar Pingis turen på rad 78 genom självnominering. Hon ger då en lite 

längre respons ”sen är de mycket ekologiskt”. Återkopplingen räknas enligt Linell och 

Gustavsson (1987:60–67) som ett verbalt mer elaborerat instämmande. Hon spinner 

vidare på det som Isabella precis berättat vilket visar att hon lyssnat och förstått.  
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Exempel 2, Sockerkonsumtionen 

89.P:  ehh (.) så det är också en sån här annan sak men det som  

90. är väldigt intressant det här med socker eh jag hittade  

91. faktiskt en artikel här i i veckans affärer det är att (.)  

92. eftersom socker är egentligen inte bra för kroppen(.)för  

93. mycket man ska egentligen inte äta socker alls så att  

94. (.)sockerkonsumtionen i världen ökar faktiskt fast vi är  

95. så hälsomedvetna och är väldigt mycket som man vet om åh  

96. ökar den såhär mycket så skulle liksom ekonomin i alla  

97. länder även i Sverige den skulle sjunka ganska mycket 

98.I:  varför sjunker ekonomin om vi äter mer socker 

 

I exempel 2, ”Sockerkonsumtionen” är det istället Pingis som är berättare. Berättelsen 

inleds en personlig upplevelse som handlar om att hon hittat en artikel i Veckans 

Affärer. Detta kopplas sedan ihop med att socker inte alls är bra för kroppen och att vi 

helst ska undvika det. Poängen med berättelsen visar sig sedan vara att ekonomin i 

världen kommer sjunka om vi fortsätter att äta socker.  

 

Det är Pingis som tar turen i början och inleder berättandet genom självnominering, det 

finns inget som tyder på att Isabella uppmanat till berättandet och det finns heller inga 

tecken på att det varit en kamp om vem som skulle få ordet. Det finns några möjliga 

platser för TRP under berättelsens gång men eftersom den nuvarande talarinnehavaren 

inte nominerar Isabella och Isabella inte nominerar sig själv fortsätter Pingis sin tur, den 

blir förlängd vilket innebär att det tredje sättet för TRP tillämpas: nuvarande 

talarinnehavare fortsätter. Eftersom den blir förlängd upphävs turtagningssystemet. 

Isabella är tyst under hela berättelsens gång vilket visar att hon stöttar Pingis exemplum.  

 

Detta exemplum innehåller ingen fortsättningssignal i början av berättelsen som det 

förra gjorde. På rad 98 tar dock Isabella turen genom självnominering och ger en något 

längre avslutande respons som enligt Linell och Gustavsson (1987:60–67) definieras 

som en kortare fråga: ”varför sjunker ekonomin om vi äter mer socker?” Av hennes 

fråga att döma har den en bakåtknytande aspekt som hänger ihop med det Pingis just 

sagt, hon visar på så vis att hon varit en aktiv lyssnare. 
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Exempel 3, Listan  

352.P: du hade ju en bra lista där 

353.P: [som var väldigt intressant] 

354.I: [ja jag lyssnade på jag kommer] inte ihåg vem det var men  

355. det var på tedtalks ja 

356.P: mm 

357.I: jag har ju vart mammaledig med min dotter och då går jag  

358. mycket på promenader och jag kan inte bara gå(.)och  

359. lyssna på musik för det känns som bortkastad tid jag vill  

360. ju lära mig nånting det bästa hade varit om jag kunde gå  

361. en kurs typ spanska samtidigt men *men i alla fall* ehm  

362. det jag hörde då som var intressant var just att om man  

363. ska rangordna(.)vad är dom fem viktigaste eh vad säger  

364. man(.)nycklarna för att lyckas med sitt företag så så  

365. kommer dom i ordningen så ett så är det tidpunkt (.) att  

366. det är just rätt tid som man får in den där produkten det  

367. är avgörande för alla startups och alla idéer och alla  

368. tjänster 

369.P: så om vi tänker oss i sockerperspektivet då gäller det att  

370. vara först med det här sockerfria vattnet då liksom 

371.I: jaa 

 

Det tredje och sista exemplet är ”Listan” och det är Isabella som är berättare. Hon 

berättar att hon varit mammaledig med sin dotter, gått på mycket promenader och då 

hört talas om en lista. Detta knyter hon sedan ihop med att påpeka hur avgörande rätt 

tidpunkt för ett företag är.   

 

Det är Pingis som först tar turen genom självnominering på rad 352, Isabella accepterar 

att hon får turen eftersom hon är tyst. Pingis säger ett påstående om att Isabella har en 

lista. Påstående innehåller ett du-tilltal som riktar sig till Isabella ”Du hade ju en bra 

lista där". Direkt efter påståendet börjar deltagarna prata i mun på varandra vilket 

innebär att båda två vill ha ordet. Det verkar som att Pingis inte var klar med sitt 

påstående eftersom hon fyller i med ”som var väldigt intressant” samtidigt som Isabella 

rad 354 tar turen eftersom Pingis valt henne som nästa talare. Det uppstår dock inga 

vidare problem i samtalet eftersom Isabella fortsätter sitt berättande trots att Pingis 

pratar samtidigt.  
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Detta kan också tolkas som att Isabella är den dominerande, att hon fortsätter prata tyder 

på att hon inte tänker ge sig utan att Pingis istället får göra det. Det finns en 

fortsättningssignal på rad 356 ”mm” från Pingis vilket visar att hon vill höra mer och att 

hon accepterar att turen gick till Isabella. Uppbackningen räknas inte som fullständig 

respons och avbryter därmed inte Isabellas tur. Den räknas som en okvalificerad 

interjektion och har funktionen att uppmuntra till fortsatt berättande. Isabellas tur 

förlängs och upphäver turtagningssystemet under berättelsens gång. Vi ser att Pingis är 

tyst under hela berättelsen trots flera möjliga turbytesplatser, vilket visar på stöd från 

hennes sida. Efter att berättelsen är slut tar Pingis turen genom självnominering på rad 

369. Yttrandet från Pingis på raderna 369-370 utgör en omformulering av det Isabella 

just sagt, hon visar att hon förstått vad Isabella pratat om och knyter ihop berättelsen 

med vad som tidigare sagts i samtalet. Varpå Isabella på rad 371 bekräftar det hon sagt 

med ”jaa”.  

9. Sammanfattning & Diskussion 

 

Detta avsnitt inleds med en sammanfattning av analysresultaten. Efter 

sammanfattningen kommer en teoretisk återkoppling där resultat knyts ihop med teori 

och tidigare forskning. Avsnittet avslutas med en slutsats och idéer till vidare forskning. 

9.1 Sammanfattning 

Vad som framförallt har visat sig i analysen är att deltagarna visat hänsyn till varandra 

under tiden de pratat. Detta kan konstateras genom att det sällan uppstår försök till 

avbrott eller överlappande tal. Vi ser enbart ett sådant exempel och det är i det tredje 

exemplet ”Listan”. Där sker det överlappande tal i introduktionen av exemplumet. 

Deltagarna är annars goda lyssnare av varandras exemplum vilket vi ser genom 

fortsättningssignaler och den avslutande responsen som förekommer efter varje 

exemplum. Vad gäller funktionen för exemplumen har resultatet visat att de bland annat 

har hållit igång samtalet för att undvika tystnad och möjligtvis skapa en identitet åt 

deltagarna. Jag återkommer till detta under teoretisk återkoppling.   

 

Exemplumen är relativt lika varandra i strukturen. Turtagningssystemet har upphört att 

gälla under alla exemplum, vilket är en fördel för den som berättar. Det råder en tystnad 

under tiden den andra personen berättar vilket visar på ett accepterande och en stöttande 

samtalsstil från båda deltagarna.  
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Hade de istället försökt avbryta varandra eller pratat samtidigt som den andra hade det 

inte upplevts som ett samtal med lika stöttande samtalsstil som det i nuläget gör. Genom 

att vara tyst när den andra pratar och ge fortsättningssignaler visar de hänsyn och ger 

den andra utrymme att säga det den vill. Exemplumen har innehållit flera möjliga TRP 

men trots detta byter de aldrig talare under exemplumens gång vilket visar att de inte 

försöker avbryta varandra vilket även detta tyder på en stöttande samtasstil.  

  

Det förekommer två olika sätt att inleda exemplumen på. Antingen genom 

självnominering som i ”Dagens trender” och ”Sockerkonsumtionen”, eller som i det 

tredje exemplet ”Listan” där den andra deltagaren uppmanar till berättandet. I två av tre 

exempel förekommer en fortsättningssignal i början som verkar stöttande. 

Fortsättningssignalen har inte varit en fullständig respons och därmed inte gjort anspråk 

på berättarens tur, det innebär att de inte försökt avbryta varandra när den andra pratat 

utan bara visat att de varit intresserade av att höra mer.  

 

Resultatet har också visat att det i slutet av varje exemplum förekommer respons. 

Responsen visar att de är aktiva lyssnare eftersom den är relativt lång och innehållsrik. 

De tre avslutande responser som förekommer är: ”sen är det mycket ekologiskt”, 

”varför sjunker ekonomin om vi äter mer socker” och ”så om vi tänker oss i 

sockerperspektivet då gäller det att vara först med det här sockerfria vattnet då liksom”. 

Alla tre visar på ett engagemang och ett intresse från lyssnarens sida.  

9.2 Teoretisk återkoppling   

Den teoretiska utgångpunkten för uppsaten har varit William Labovs (1967) teori om 

berättelser (eng. narratives). Han utgår från två funktioner: den evaluerande och den 

referentiella. Till skillnad mot Labovs teori har inte exemplumen i denna uppsats 

innehållit temporal junktur som är en del i den referentiella funktionen. Enligt Labov är 

det viktigt att minst en sats i berättelsen innehåller det för att det ska räknas som en 

berättelse. Trots detta har både Erikssons och min studie visat att sekvenser även utan 

temporal junktur kan räknas som berättelser eller som i detta fall exemplum. Detta på 

grund av att de haft andra utmärkande drag för berättelser, vilket gjort att den temporala 

junkturen varit irrelevant. De har exempelvis varit etablerade i samtalet som berättelser 

vilket innebär att lyssnaren accepterar berättande och även innehållit de obligatoriska 

delarna Labov förespråkar.  
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Med detta vill jag påpeka att berättelser kan se olika ut, vissa innehåller till exempel 

temporal junktur och vissa gör det inte. Men trots olikheter i berättelsers utformning 

orienterar sig lyssnaren ändå mot ett berättande.  

 

I enlighet med Labovs (1967) teori har uppsatsen visat att samtliga tre exemplum 

innehåller de obligatoriska delarna för berättelser. Överlag innehåller alla tre: 

orientering, komplicerande handling, evaluering och upplösning. Jag skulle dock inte 

säga att det finns ett tydligt abstrakt, upplösning eller koda i exemplumen. I ”Dagens 

trender” finns en antydan till upplösning genom sista orden ”Så det är väldigt häftigt”. 

Orden kan fungera som en liten sammanfattande avslutning. Annars sammanfaller 

evaluering och upplösning i samtliga exemplum, vilket dock inte är konstigt. Labov 

(1967:35) menar att de ofta sammanfaller för att det inte går att skilja dem åt. Inget av 

exemplumen innehåller dock koda, eftersom samtalet fortsätter direkt efter varje 

exemplums slut hade det inte passat in.  

 

Evalueringen är den del av berättelsen som handlar om hur berättaren gör för att 

lyssnaren ska förstå poängen med berättelsen och varför den är intressant att lyssna på 

(Labov & Waletzky 1967:28ff). I analysen har det visat sig att poängen lyfts fram på 

liknande sätt i samtliga tre exemplum. Deltagarna använder sig av en personlig 

upplevelse för att komma fram till sin poäng. Alla tre exemplum inleds med en 

personlig upplevelse ”Idag på mitt barns förskola”, ”Jag hittade faktiskt en artikel här” 

och ”Jag har ju varit mammaledig med min dotter”. De kopplar sedan den personliga 

upplevelsen till poängen som har visat sig vara något ekonomiskt de vill lära sina 

lyssnare. Kanske kan exemplumen vara ett medel att förklara något svårt ekonomiskt på 

ett lättare sätt.  

 

Eriksson (1997) undersökte ungdomars berättande och kom bland annat fram till att de 

hade problem att etablera berättelserna i samtalen. Berättaren var själv tvungen att 

upprepa sig flera gånger och ibland till och med explicit uttala ”jag vill berätta en sak” 

för att få ordet. Samtidigt fortsatte de tänkta lyssnarna att avbryta varje försök till ett 

berättande. Han kom i sin studie fram till att ungdomar har svårt att stötta varandras 

berättande och ta hänsyn till varandra när de samtalar. De är därmed inte exemplariska 

berättelseåhörare eftersom samtalen innehåller mycket avbrott, överlappande tal och en 

hög andel ämnesbyten.  
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Till skillnad mot Erikssons (1997) studie har det i min undersökning inte upptäckts 

några försök till avbrott eller överlappningar när Isabella eller Pingis skulle introducera 

ett exemplum. Exemplumen har därför utan problem etablerats i samtalet. Detta kan 

bero på två saker. För det första är Isabella och Pingis vuxna vilket inte personerna i 

Erikssons studie var, de var nämligen ungdomar i åldrarna 10-15 år. För det andra är 

Isabella och Pingis exemplum ”planerade berättelser”. De sitter i en studio och har ett 

syfte med sin poddradio. Där vill de såklart presentera ett bra resultat för sina lyssnare 

där de visar hänsyn och inte pratar i mun på varandra. Slutsatsen av det här kan tänkas 

vara att vi visar mer hänsyn i samtal både när vi blir äldre och när vi sätts i en mer seriös 

situation.  

 

Jag nämnde ovan att deltagarnas samarbete varit bra i alla tre exemplum vilket gjort att 

det aldrig blivit tyst en längre stund. Detta kan kopplas till Hutchbys (2006:3) 

resonemang om att radion i allmänhet är ett sårbart medium. Han menar att lyssnarna 

tror att det är något fel på signalen om det blir tyst en längre stund och att det kan leda 

till ett byte av radiokanal. Hutchby skriver att vissa radiokanaler infört automatisk 

musik varje gång ”dead air” förekommer för att undvika kanalbyten. Jag tänker 

framförallt att exemplumen kan vara ett knep för deltagarna i poddradion att hålla igång 

samtalet och undvika tystnad. För likt radiokanalerna kommer lyssnarna stänga av 

poddradion om det är tyst alltför länge, poddradio handlar om underhållning och det får 

inte lyssnarna genom tystnad. Genom att Isabella och Pingis till stor del baserar sitt 

samtal på exemplum engagerar de både sig själva och lyssnarna för att undvika 

tystnaden. Efter varje exemplum hjälps de åt att spinna vidare på ämnet vilket för 

samtalet framåt, varje exemplum har därmed gett upphov till en ny berättelse eller 

åtminstone ett nytt samtalsämne.  

 

Norrby (1998:307) menar att vi genom berättandet kan skapa en social identitet: ”Den 

bild som en berättare ger av sig själv – t.ex. som tuff eller handlingskraftig- är i högsta 

grad beroende av i vilket sammanhang och tillsammans med vilka personer berättandet 

genereras”. Jag kan dra paralleller till min undersökning där Pingis och Isabella genom 

exemplum skapar en identitet som sedan lyssnarna tolkar. När jag lyssnat på avsnittet 

har jag ju fått en bild av dem och deras sätt att vara. De har upplevts som engagerade, 

positiva och inspirerande när jag lyssnat på poddradion.  
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Kanske kan berättelserna i poddradion vara ett medel för relations- eller 

varumärkesbyggande med tanke på att de har flera bolag ihop, Economista, Flattered, 

Löwengrip Care & Colour. Poddradion skulle på så vis kunna vara ett hjälpmedel för 

dem att skapa en identitet som de kan dra nytta av i sina bolag. 

9.3 Slutsats    

Efter denna undersökning har jag sett att samtalet nog inte varit så spontant som det 

upplevdes när jag först lyssnade på det. Det verkar nämligen väl genomtänkt att använda 

sig av exemplum med tanke på vad analysen visat. De verkar måna om att tillsammans 

skapa perfekta exemplum, både som lyssnare och som berättare. Jag har sett att de 

samarbetar för att framställa exemplum i samtalen och att de görs genom uppbackningar, 

avslutande respons och tystnad under tiden den andra berättar. I ett vardagligt samtal tror 

jag de i större utsträckning pratat i mun på eller avbrutit varandra. 

 

En av frågeställningarna handlade om vilken funktion exemplum kan tänkas ha i ett 

poddsamtal. Det som kan konstateras är att exemplumen i alla fall bidragit till ett flyt i 

samtalet. Genom berättandet har samtalet förts framåt hela tiden eftersom varje 

exemplum lett till antingen ett nytt exemplum eller ett nytt samtalsämne.  

Exemplumen har på så vis gjort att samtalsdeltagarna undvikit tystnad, det förekommer 

nämligen inga längre pauser alls i samtalet. Genom att jämföra min undersökning med 

Norrbys (1998) har jag också funderat på om exemplumen kan vara ett knep för 

deltagarna att skapa en identitet som de sedan kan ha nytta av i sina bolag. Det är allmänt 

känt att vi människor gillar att lyssna på berättelser och kanske har de dragit nytta av 

detta för att i sin tur öka populariteten för bolagen.  

9.4 Vidare forskning 

Det finns idag inte särskilt mycket forskning om poddradio eftersom det är ett så pass 

nytt medium. Några få c-uppsatser har som sagt rört ämnet men någon djupare 

forskning finns inte. Denna uppsats har därför främst lutat sig mot forskning om 

mediesamtal och vardagligt spontant berättande för att stötta uppsatsen. De uppsatser 

som i dagsläget har behandlat ämnet har undersökt särskilda fenomen eller nischat sig 

vilket gett resultat, men några djupare rent generella slutsatser om mediet har inte 

kunnat dras. Vad som därför hade varit givande som vidare forskning är att jämföra 

olika poddradios med varandra. Utifrån detta hade både likheter och skillnader kunnat 

upptäckas för att se vad som är vanligt förekommande och tvärtom.  
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Eftersom mediet är så pass nytt finns det en forskningslucka att fylla, vilket en 

jämförelse av poddsamtal hade kunnat hjälpa till med. Inom samtalsanalys hade man 

kunnat kolla på närhetspar, topiker och turtagning för att få en helhetsbild av mediet.   
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Bilaga 1 

Transkriptionsnyckel   
(0.5) Siffror inom parentes anger ett gap i tid skrivna i tiondelar av en sekund. 

(.) En punkt inom parentes anger en mikropaus som är kortare än en tiondels 

sekund. 

= Lika med tecken indikerar på att nästa tur fortsätter direkt efter den föregående 

utan någon märkbar paus.   

[ ] Hakparenteser visar var överlappande tal börjar och slutar. Det startar vid den 

vänstra och slutar vid den högra.  

(()) Dubbla parenteser används för att beskriva icke-verbala aktiviteter. Till exempel 

((Telefon ringer)). Kan också användas av transkriberaren för att kommentera 

något särskilt i transkriptionen.  

.hhh H med en punkt framför indikerar på att någon gör en hörbar inandning. Ju fler 

H ju längre inandning. 

Hhh H utan punkt används för att visa att någon hörbart gör en utandning.  

He::j Kolon anger en utsträckning av ett ord. Ju fler kolon ju större utsträckning. 

He- Ett streck indikerar att ett ord plötsligt avbryts i ett yttrande. 

Hej Understrykning markerar talarens betoning. Ett ord kan vara helt understruket 

eller delvis beroende på uttalet.  

HEJ Versaler indikerar på att en del av yttrandet uttalas markant högre än resterande.  

◦◦ Gradsymboler visar när något uttalas markant tystare än resterande. 

*Hej* Sägs med skrattande röst 

SKRATT Alla skrattar 

SKRATTAR Talaren skrattar 

@Hej@ Sägs med animerad eller tillgjord röst 

(xx) Ohörbart ord 

 


